
P R O T O K O Ł  NR 23/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 20 października 2008 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brały udział Panie: Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu i Halina Bartkowicz – 
BłaŜejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 

25 września 2008 r.  
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań  związanych z  rehabilitacją   zawodową 
i   społeczną   osób niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych  
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  przeznaczonych  na  realizację  tych zadań w 2008 r. 

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
zobowiązania w formie weksla in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu 
nr 61/2005 pn.: „Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej” realizowanego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów. 

6. Sprawy róŜne.  
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji odbytej w dniu  25 września 2008 r.  



 2 

Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu  uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Oświadczyła, iŜ zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych  obejmują: 
Zwiększenie dochodów to kwota 430 610 zł. Na tą kwotę składają się dochody 
ze sprzedaŜy nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Kaleniu. 
Zwiększenie wydatków ogółem  to kwota 438 504 zł. 
- dział 600 transport i łączność, 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu 
wydatków o kwotę 180 000 zł, są to zakupy inwestycyjne. 
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                                              
i nieruchomościami to kwota 300.610 zł, stanowi ponadplanowe dochody 
(430.000 zł. ze sprzedaŜy, 610 zł. zwrot za operat szacunkowy wykonany 
w 2007 roku). Zwiększenie planu wydatków to kwota 610 zł., środki zostaną 
zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (wydatek  w 2007 roku 
sfinansowany był dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej) 
- dział 750 administracja publiczna, rozdział 75020 starostwa powiatowe, 
zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł,  środki zostaną przeznaczone 
na wydatki bieŜące kwota  170.000 zł i majątkowe 30.000 zł.  
- dział 853, rozdział 8533 zwiększenie planu wydatków majątkowych kwota 
50.000 zł. 

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
- poz. 4 – 600 transport i łączność, zwiększenie 180.000 zł, w tym: 100.000 zł zakup 
ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do cięcia krzaków, 80.000 zakup 
uŜywanych samochodów (minibus, dostawczy), 
- poz. 8 – 750 administracja publiczna, zwiększenie 30 000 zł, zakup kopiarek, 
- poz. 22 – 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie 
50.000 zł., zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
Na prośbę członków Komisji, Skarbnik Powiatu przedstawiła uzasadnienie 
do zakupu nowego samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy. Oświadczyła, iŜ 
istniejący samochód z uwagi na swój wiek wymaga ciągłych napraw, przez co staje 
się kosztowny w eksploatacji. Pracownicy PUP gro swoich zadań wykonują 
w terenie, dlatego zakup samochodu, dla prawidłowej realizacji zadań, staje się 
niezbędny. 
Następnie Skarbnik przeszła do omawiania zasadności zwiększenia w Starostwie 
wydatków o kwotę  170.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieŜące Zwiększenie 
to jest pochodną wzrostu kosztów funkcjonowania Starostwa, wynikających 
z znaczącego wzrostu cen kupowanych materiałów i usług.  
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Na prośbę członków Komisji Skarbnik Powiatu przygotuje materiał obrazujący 
realizację wydatków rzeczowych w Starostwie. 

Po zakończeniu dyskusji, Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie 
pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej określenia zadań  związanych z  rehabilitacją   zawodową 
i   społeczną   osób niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych  
otrzymanych z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych,  
przeznaczonych  na  realizację  tych zadań w 2008 r. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Halinę Bartkowicz – 
BłaŜejewską - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. 
Mówczyni poinformowała, iŜ w dniu 30.09.2008 r. Powiat Rawski otrzymał 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 
informację o przydzieleniu na realizację zadań w bieŜącym roku dodatkowych 
środków finansowych w  wysokości 155.543 zł.  

Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej w kwocie 30.000 zł., zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 
Powiatowy Urząd Pracy, a pozostałą kwotę tj. 125.543 zł. na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.   

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych             
w wysokości 5.000 zł.  z zadań:  udzielanie dofinansowania oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne 
na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz  dokonywanie zwrotu kosztów 
poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, z uwagi na brak zainteresowania. 
Przedstawiając zasady podziału środków przez PFRON, Dyrektor PCPR 
poinformowała, iŜ przyznawana na Powiat Rawski kwota jest pochodną ilością osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 
Mazowieckiej.  
Przewodniczący Komisji Krzysztof Kopka zwrócił uwagę na potrzebę docierania 
do tej grupy niepełnosprawnych, która z róŜnych powodów nie  jest zarejestrowana 
w PUP w Rawie Mazowieckiej. Prawdopodobnie osoby te nie mają wiedzy 
o istniejących moŜliwościach wsparcia środkami PFRON.  
Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego grupa ta jest dość liczna. 

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie 
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ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco  wraz z deklaracją wekslową 
jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr 
61/2005 pn.: „Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej” realizowanego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa  i modernizacja 
infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 
Przedstawiając uzasadnienie do powyŜszego projektu uchwały Skarbnik Powiatu 
oświadczyła, iŜ istnieje duŜe prawdopodobieństwo refundacji ze środków unijnych 
części kosztów budowy drogi  dojazdowej do nieruchomości leŜących w ŁSSE. 
Droga została zbudowana w roku 2005 w całości ze środków własnych powiatu, 
albowiem wniosek o dofinansowanie nie uzyskał wówczas akceptacji. 
Do podpisania umowy niezbędne jest ustanowienie zobowiązania  w formie weksla 
in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy o dofinansowanie. 
Zabezpieczenie obejmuje kwotę nie mniejszą niŜ wartość dofinansowania tj. 
1 434 027,47 zł i jest ustanawiane na okres 5 lat od daty podpisania umowy. 
Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Radny Jarosław Kobierski zasugerował aby zwrócone środki w kwocie 1.434.027 zł. 
zostały wydatkowane  na drogi, zwiększając budŜet na realizację zadań drogowych. 
Innych wystąpień w ramach tego punktu porządku obrad nie było.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.  
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 16:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
           (-) Krzysztof Kopka  
 

 


